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OZK.0002.9.1.2017.ML 

Protokół Nr XXXII/17 z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli,  

przy ul. Popiełuszki 10, dnia 6 października 2017 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1505, zakończenie o godzinie 1550 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 19 radnych. Nieobecni radni to: Marek 

Kopera, Sebastian Nabrzeski, Monika Ros oraz Jaromir Wieprzęć. Posiedzeniu przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres. Posiedzenie protokołowała Marta Lebioda. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja na temat połączenia drogi powiatowej nr 1024R z obwodnicą Stalowa 

Wola –Nisko i podjęcie stanowiska. 

4. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres działając na podstawie art. 15 ust. 7 

ustawy o samorządzie powiatowym, otworzył obrady formułą: „Otwieram XXXII 

Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego”. Przywitał współgospodarzy 

w osobach: Pani Senator Janiny Sagatowskiej, Pana Posła Rafała Webera,  Pana Stanisława 

Sobieraja Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Pana Józefa Gorczycę Przewodniczącego 

Rady Gminy Pysznica, przedstawicieli powiatu, gmin, zaproszonych gości, przedstawicieli 

lokalnych mediów, Starostę Stalowowolskiego Pana Janusza Zarzecznego,  Prezydenta 

Miasta Stalowej Woli Pana Lucjusza Nadbereżnego oraz Wójta Gminy Pysznica Pana 

Tadeusza Bąka. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres na podstawie listy 

obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad i przekazał głos przewodniczącym 

innych Rad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres odczytał proponowany porządek obrad. 

Zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad? Radni nie zgłaszali 

uwag. Przewodniczący stwierdził, że obowiązuje przedstawiony przez niego porządek 

obrad. 
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Ad.3  Informacja na temat połączenia drogi powiatowej nr 1024R z obwodnicą Stalowa 

Wola –Nisko i podjęcie stanowiska. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres poprosił o głos Panią Senator Janinę 

Sagatowską.  Pani Senator  wyraziła radość z tego, że samorządy potrafiły złączyć się we 

wspólnym działaniu oraz podziękowała samorządom i radnym za wielki trud włożony 

w pracę na rzecz rozwoju regionu i powiatu. Następnie głos zabrał Poseł Rafał Weber, 

który poinformował, że w tej sprawie rozmawiał z Ministrem Infrastruktury 

i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem. Pierwsze rozmowy i wizje lokalne zostały już 

dokonane. Okazuje się, że „dobudowanie” drogi jest możliwe tylko brakuje formalnego 

pisma, które musiały stworzyć trzy samorządy. Poseł Rafał Weber powiedział, że 

30 sierpnia w Warszawie, dokładnie tego dnia, kiedy była podpisana umowa na 

zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy spotkał się z Panem Ministrem Andrzejem 

Adamczykiem i rozmawiał długo z nim sygnalizując mu potrzebę budowy tego łącznika. 

Pan Minister zareagował od razu wydając dyspozycję dyrektorowi gabinetu politycznego 

w swoim ministerstwie aby dosłownie kilka dni później przyjechał do Stalowej Woli na 

roboczą wizytę i zobaczyć to miejsce, porozmawiać i z władzami Starostwa, i Miasta 

Stalowej Woli oraz GDDKiA z Rzeszowa o możliwości budowy takiego łącznika. 

I faktycznie pan dyrektor Łukasz Smółka 4 września, w poniedziałek, przyjechał do 

Stalowej Woli. Odbyliśmy bardzo merytoryczną i konkretną rozmowę. Byliśmy w tym 

miejscu, w którym obwodnica przecinała drogę powiatową i mamy nadzieję, że w tym 

miejscu nowa droga będzie się łączyła z drogą powiatową. Pan dyrektor miał okazję 

przekonać się na własne oczy jak będzie wyglądało to skrzyżowanie, gdy nie 

skomunikujemy tego miejsca. Widział, że brak tego łącznika jest bezcelowy, że 

zbudowanie obwodnicy w tej wersji nie będzie optymalne, że będzie brakowało wjazdu 

i wyjazdu na obwodnicę od strony Gminy Pysznica, że mieszkańcy tej miejscowości 

i wszyscy ci, którzy przez tę miejscowość przejeżdżają i będą chcieli wjechać na 

obwodnicę, będą to musieli zrobić przez którąś z części miasta. Po tym spotkaniu 

4 września w Rzeszowie ustaliliśmy, że Oddział w Rzeszowie ma kilkanaście dni na 

weryfikację tego, czy jest możliwe szybkie przygotowanie koncepcji tego łącznika, czy 

przygotowanie, a później realizowanie tego łącznika jest związane ze zmianą decyzji 

środowiskowej, która przecież jest już wydana oraz czy przygotowanie i wykonanie 

takiego łącznika jest związane ze zwiększeniem kosztów finansowych budowy obwodnicy 

Stalowej Woli i Niska, które po przetargu wynoszą199 mln zł. Poseł Rafał Weber dodał, 

że 22 września były już gotowe odpowiedzi na wszystkie postawione pytania i wszystkie 

były pozytywne dla trzech samorządów, dla których budowa tej dodatkowej drogi jest tak 

ważna. Łącznik może powstać, a na niego znajdą się środki zapewniał Minister Andrzej 
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Adamczyk poprosił jedynie o głos w tej sprawie zainteresowanych samorządów. Dlatego 

też podziękował za zorganizowanie spotkania w którym zebrali się przedstawiciele Gminy 

Stalowa Wola, Powiatu Stalowowolskiego i Gminy Pysznica, aby podpisać wspólne pismo 

w tej sprawie. Następnie głos zabrał Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, który 

powiedział, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń, ponieważ nigdy nie spotykaliśmy 

się w takim gremium, ale sprawa jest bardzo ważna i dotyczy całej społeczności, gdyż 

uczestnikiem takiej drogi może być każdy. Starosta poinformował, że po dokonaniu 

analizy projektu zauważono, że nie ma połączenia z drogą powiatową od strony Pysznicy. 

Dyskusja się ciągle toczyła ale i temat nie był łatwy i w tym duża zasługa Posła Rafała 

Webera, który podjął działania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, które 

przyniosło efekty. Starosta powiedział, że był również na Sesji Rady Gminy Pysznica, gdzie 

dyskutowali z Radą na temat łącznika i  dzisiaj możemy powiedzieć,  że jesteśmy na finiszu 

i będziemy jednogłośnie głosować przy podjęciu tego wspólnego stanowiska. Podziękował 

za współpracę samorządom, dodając, że jest to planowanie przyszłościowe i wspólna 

realizacja tego zamierzenia będzie procentować na przyszłość. Następnie głos zabrał 

Prezydent Lucjusz Nadbereżny, który powiedział, że jest to historyczna chwila, gdzie 

spotykają się trzy samorządy, aby zająć wspólne stanowisko. Podziękował  za 

zaangażowanie Posła i  Pani Senator  mówiąc, iż możemy być dumni, że wspierają nasze 

projekty. Podziękował, również Radnym za wspólny głos oraz za to, że nasze samorządy 

dla dobra mieszkańców potrafiły się spotkać. Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślił 

bardzo dobrą współpracę z Radą Powiatu Stalowowolskiego oraz Panem Wójtem 

i Przewodniczącym Rady Gminy Pysznica. Następnie głos zabrał Radny Zygmunt 

Cholewiński, który podziękował wszystkim, którzy biorą czynny udział w staraniach 

o łącznik, który jest strategicznym rozwiązaniem dla innych powiatów i wielu 

uczestników, którzy będą się włączać w ruch w Pysznicy, gdzie już teraz jest problem 

w czasie szczytu. Dodał również, że most na rzece San w dalszej  perspektywie jest 

koniecznością, ponieważ w razie jakiegoś zagrożenia strona wschodnia będzie całkowicie  

zablokowana. Podziękował Pani Senator Janinie Sagatowskiej, Posłowi Rafałowi 

Weberowi jak również Panu Starości Januszowi Zarzecznemu i Zarządowi Powiatu za 

prawoskręt, który jest budowany w Stalowej Woli co było trafną decyzją. Swoją 

wypowiedź zakończył, iż ma nadzieję razem z mieszkańcami, że następnym spotkaniem 

będzie otwarcie tej obwodnicy. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zapytał 

czy są ewentualne uwagi bądź pytania do projektu wspólnego stanowiska? Pytań i uwag 

nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj zapytał czy są 

ewentualne uwagi bądź pytania do projektu wspólnego stanowiska? Radny Mariusz 

Kunysz zauważył, że projekt stanowiska posiada wady techniczne min. do kogo będzie 
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kierowane to wspólne stanowisko. Prezydent Lucjusz Nadbereżny zaproponował, aby 

podjąć wspólne stanowisko, ponieważ najważniejsza jest intencja tego stanowiska a braki 

formalne zostaną usunięte już w formalnym piśmie. Na tym dyskusję zakończono. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zarządził głosowanie. 

Głosów za – 19 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Wspólne stanowisko Rady Powiatu Stalowowolskiego, Rady Miejskiej w Stalowej 

Woli, Rady Gminy Pysznica podjęte w dniu 6 października 2017 roku w sprawie 

połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową nr 1024R ul. 

Czarnieckiego w Stalowej Woli zostało przyjęte. 

 

Ad. 7       Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając 

formułę „Zamykam obrady XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 

  Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


